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ค าน า 
 
  กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ
ประเมิน สมรรถนะ (Competency Based Approach ) จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
หน่วยงาน และของ ตนเองอย่างแท้จริง 
  ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Individual  Development Plan : ID PLAN) เพ่ือเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล 
สนองความสนใจ ในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
และ เป็นการพัฒนาที่ ต่อเนื่องจนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน อัน น าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
สามารถตรวจสอบได้และ พัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
 
         ประนอม  ไทยกรรณ์ 
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ส่วนน ำ 

 
 

  ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้
มุ่งเน้นให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการ
ประเมินสมรรถนะ การจัดท า แผนพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมี
สมรรถนะตามความต้องการของ หน่วยงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ด าเนินการพัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการ สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพ่ิมขึ้น และส่งผล ต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ 
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา . 2551) ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของ
งานขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือ 
ทางการ(วิชาการ)จะเรียกว่า มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลในทุก ๆ ด้าน
ทั้งด้านความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่สูง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
  ปัจจุบันระบบราชการก็ได้น าสมรรถนะมาเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล ซึ่ง
สมรรถนะโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือสมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง 
สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะ ร่วมกันของบุคคลทุกต าแหน่ง ตัวอย่าง 
สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีมและสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
เป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ ละต าแหน่ง เพ่ือให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้ น แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ยิ่งขึ้น ตัวอย่าง สมรรถนะประจ าสาย
งานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ตัวอย่าง สมรรถนะหลัก ของ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสื่อสารและการจูง
ใจ การ พัฒนาศักยภาพบุคคล การมีวิสัยทัศน์ 
  ส าหรับการพัฒนาบุคคลในอดีตที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาแบบเหมารวมหรือยกเข่ง 
หมายความว่า เมื่อ เรื่องใดที่หน่วยงานต้องการพัฒนา ก็จะพัฒนาแบบปูพรมคือพัฒนาทุกคนไม่รู้
ว่ามีความรู้หรือไม่มี ต้องการหรือไม่ ต้องการ เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา แต่จะพัฒนาหมด สิ่งที่
เป็นปัญหาของการพัฒนารูปแบบนี้ก็คือความไม่ คุ้มค่า คือผู้เข้าร่วมพัฒนาจะสนใจเฉพาะบุคคลที่
ต้องการ อยากรู้ อยากทราบเท่านั้น ส าหรับกลุ่มคนที่เหลือเป็น กลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการ ก็จะไม่ให้
ความส าคัญ ไม่สนใจ ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ทางแก้ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ คือ การ
พัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(Individual  Development Plan: ID PLAN) โดย
จะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะ ที่ประกอบด้วย การประเมิน ตนเอง ร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาร่วมประเมิน น าผลสรุปผล ว่าสมรรถนะใดที่จ าเป็นต้องพัฒนา และ
สมรรถนะใดที่ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา ต่อจากนั้นน ามาจัดอันดับสมรรถนะที่จ าเป็นต้องพัฒนา พร้อม
ให้เหตุผล ประกอบ ว่าการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจะส่งผลต่ออะไร ต่อใคร เช่น จะส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียน  หน่วยงาน ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น หลักการจัดอันดับ
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ความส าคัญ สมรรถนะที่จ าเป็นเร่งด่วนใน การพัฒนาของครู คือ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
เป็นหลัก ส าหรับต่อตนเองควรเป็นอันดับสุดท้ายจากนั้นน าไปสู่การเขียนแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล โดยให้น าเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนาในแต่ละ สมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการพัฒนา พร้อมกับก าหนด ช่วงระยะเวลาที่จะพัฒนา (เริ่มต้น และสิ้นสุด) และ
หน่วยงานหรือองค์กรที่จะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา โดยใช้ID-PLAN 
จะเปน็การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนอง ความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา 
ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็น การพัฒนาที่ต่อเนื่อง
จนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็น ข้าราชการที่ดี
ต่อไป (ยืนยง ราชวงษ์, 2551) 
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แผนพัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครู 

(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ชื่อ นายประนอม  ชื่อสกุล ไทยกรรณ์ 
 
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าวววิทยาคม วิทยฐำนะ ช านาญการ 
 
วุฒิกำรศึกษำ 
 1.ครุศาสตร์(คบ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง   
 2.ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาเอกการบริหารการศึกษา  สถาบันราชภัฏล าปาง  
 3.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม ) วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
เข้ำรับรำชกำรวันที่ 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2544  อำยุรำชกำรจนถึงปัจจุบัน 21 ปี 2 เดือน 
 
เงินเดือน อันดับ คศ.๒ อัตราเงินเดือน 42,940 บาท 
 
สถำนที่ท ำงำน 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 
งำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
 1. การเรียนการสอน 
   สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน จ านวน  2   
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
       เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 
จ านวน   2    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   นิเทศการสอนเพ่ือเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู จ านวน   2   ชั่วโมง/
สัปดาห์ 
       จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน     2    ชัว่โมง/สัปดาห์
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.1 งานบริหารวิชาการ 
   1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   3) การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
   4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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   6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   7) การนิเทศการศึกษา 
   8) การแนะแนวการศึกษา 
   9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
   11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
   12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  2.2 งานบริหารงบประมาณ 
   1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
   2) การจัดสรรงบประมาณ 
   3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน  
   4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   5) การบริหารการเงิน 
   6) การบริหารบัญชี 
   7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  2.3 งานบริหารงานบุคคล 
   1) การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
   2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   3) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   4) วินัยและการรักษาวินัย 
   5) การออกจากราชการ 
  2.4 งานบริหารทั่วไป 
   1) การด าเนินงานธุรการ 
   2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป 
   8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   9) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
   10) การรับนักเรียน 
   11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
   12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   13) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
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   14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงาน  และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่และหน่วยงานอ่ืน 
   17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   18) งานบริการสาธารณะ 
งำนที่ได้รับมอบหมำย 
 - คณะกรรมการสหวิทยาเขต พญาวัง 
 - งานอ่ืนตามนโยบาย เขตพ้ืนที ่
 
ผลงำนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน 
(ย้อนหลัง ๖ เดือน) 
1. ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำร 
 ได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับ 
คณะครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และน าแผนการ
จัด ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดย
ใช้แฟ้มสะสม ผลงาน ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ การ ปฏิบัติกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้
เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรม
การสอนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
2. ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำวิชำกำร 
 2.1 ส่งผลให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  
 2.2 มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ผลดี   
 2.3 การใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 2.4 การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้   
 2.5 การส่งเสริมการคิดท่ีเน้นผลคุณภาพที่ตัวผู้เรียน 
 2.6 การน าวิธีการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหาพร้อมทั้งพัฒนางานอย่างครบวงจร   
 2.7 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงาน 
ทางด้านวิชาการ โรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
 
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1.รางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าอนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy 
School วันที่ 15 มีนาคม 2564จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563  

2.โครงการของนักเรียนจ านวน 37 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการมหิงสาสายสืบ จัดโดยกรม
ส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564 จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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3.ชนะเลิศ การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน 
“วิทยาศาสตร์นิทัศ ราชภัฎล าปาง 64”  

4.ชนะเลิศ การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน 
“วิทยาศาสตร์ นิทัศราชภัฎล าปาง 64” 
 
 นอกจากนี้พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การให้ นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามความ มีวินัยในตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมา
คารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรม ไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและ ทักษะไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพิ่มพูน สมรรถนะตนเองให้มากข้ึนและส่งผลให้การใช้ชีวิตภาย
หน้า บนพื้นฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจ พอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
4. ผลที่เกิดกับครู 

1.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า รองชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการในวัตกรรม PLC 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2.นางสรัญญา  เรือนค า รองชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ด้านวิชาการ จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

3.นางสรัญญา เรือนค า รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต จาก สพฐ. 
โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ประจ าปี 2564 ได้รับการเสนอข่าวผ่านการถ่ายทอดสดในรายการ“พุธเช้าขา่ว สพฐ.และรายการยูทูป
ไลฟ์ สพฐ.ในวันพุธที่23 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีมอบรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูต้นแบบทักษะชีวิต (ระดับชาติ)ประจ าปี 2564 จากสพฐ. 
   4. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจ าปี 2564  ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 
   5.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ 
ระดับประเทศโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.2564 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   6.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่ง
อนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
   7.นางสรัญญา เรือนค า ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่ง
อนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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   8. นายหัสดินทร์ ดอนดี ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่ง
อนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
   9. นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่ง
อนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
   10. นางสาวนฤมล จ าอินทร์ ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่ง
อนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
  11. นางสาวนิตยา  นันทะใจ ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่ง
อนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
  12. นายหัสดินทร์ ดอนดี รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon based learning) 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE รายวิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้การพัฒนาโครงงาน 
  13.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนค า และนางสรัญญา เรือนค า ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่ง
ความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจ าปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   14.นางสรัญญา  เรือนค า รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 

15.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนค า รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16. นางสรัญญา  เรือนค า รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้าน
บริหารจัดการ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    17.นางสรัญญา  เรือนค า รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก สพม.ล าปาง 
ล าพูน 
   18.นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร รางวัล IQA AWARDS ต าแหน่ง ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม เป็น“ผู้รับผิดชอบ” ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 

   19. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า ได้คัดเลือกประเภทบุคคล ครูช านาญการพิเศษ รางวัลพระ
พฤหัสบดี เพ่ือยกย่องและผดุงเกียรติ ประจ าปี 2564 จาก สกสค.ล าปาง 
  20. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” 
ต าแหน่งครู วิทยะฐานะช านาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี
การศึกษา 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   21. นางสรัญญา   เรือนค า รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” 
ต าแหน่งครู วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี
การศึกษา 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
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   6.นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี
การศึกษา 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   22.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ต าแหน่งครู วิทยะฐานะ
ช านาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 จาก สพ
ม.ล าปาง ล าพูน 
   23.นางสรัญญา   เรือนค า รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ต าแหน่งครู วิทยะฐานะ
ช านาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 จาก สพ
ม.ล าปาง ล าพูน 
   24.นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ต าแหน่งครู 
วิทยะฐานะช านาญการพิเศษ ประเภท ครูตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 
2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
  25.นางสาวสุนิสา สุพันธ์ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีมาก ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
(ครู) ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564จาก สพม.ล าปาง 
ล าพูน 
  26.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับจังหวัด 
          12.นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร เป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ จาก สกสค.ล าปาง 
    27.นายดวงเด่น  พิจอมบุตร เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   28. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 

29. นางสรัญญา เรือนค า เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   30. จรรยา  พุทธา เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   31.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนค า เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   32.นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   33. นางสาวนฤมล จ าอินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
   34. นางมงคลยา พานดง เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ประจ าปี 2564 จาก สพม.ล าปาง ล าพูน 
 
5. ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ 
 5.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ   
 5.2 มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน    
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 5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 
 5.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูท าให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไป 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 5.5 มีระบบการท างานเป็นทีมมากขึ้น 
 5.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
 5.7 การพัฒนางานมีระบบถูกต้องและครบวงจร 

5.8. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ 
ประจ าปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.9.โรงเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon based learning)
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ DONDEE MODELรายวิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว31252 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้การพัฒนาโครงงาน จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
    5.10.โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการ
จดัการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 5.11.โรงเรียนได้รับรางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากสพม.ล าปาง ล าพูน 
   5.12.โรงเรียนได้รับรางวัล IQA AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก เป็น
สถานศึกษาท่ีมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
ประจ าปี 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จากสพม.ล าปาง ล าพูน 
   5.13. โรงเรียนมีการด าเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมเพ่ือรับการประเมินระดับ 3 ดาว ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปี 2564 จากสพม.ล าปาง ล าพูน 

5.14. โรงเรียนได้รับได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โครงการแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2564 ประเภทสถานศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าปาง 
    5.15.โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     
    5.16.โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้าน
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรการมีงานท า  
    5.17.โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
     5.18.โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้าน
บูรณาการการน้อมน าพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10จากสพม. ล าปาง ล าพูน        
    5.19. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จากสพม. ล าปาง ล าพูน 
    5.20.โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประกา 
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 นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ของครูที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ด้านกิริยา มารยาท ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ 
 
6. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 6.1 ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน มีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 6.2 สถานศึกษาและชุมชนมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ท าให้เกิดความร่วมมือ เกิดความรักและ 
ความภาคภูมิใจในโรงเรียน 
 6.3 สถานศึกษาและชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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รำยละเอียดกำรพัฒนำตนเอง 
 

อันดับ 
ควำมส ำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนำ 

วิธีกำร / 
รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
1 การมีวิสัยทัศน์ - อบรมเชิงปฏิบัติการ 

- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเอง 
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

ต.ค. 65 ก.ย. 66 เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ในเขตพ้ืนที่ และ
ต่างเขตพ้ืนที่/สถาบันการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา 

-การพัฒนาองค์กรเป็นรูปธรรม
เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 
-สร้างแนวคิด/วิธีการใหม่ๆ เพ่ือ 
การพัฒนางาน 
-สามารถเตรียมการ แก้ปัญหา
และเตรียมด าเนินการต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเอง 
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
- การนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 

ต.ค. 65 ก.ย. 66 เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ในเขตพ้ืนที่ และ
ต่างเขตพ้ืนที่/สถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

-บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และ ส่งผลให้องค์กรบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3 การมุง่ผลสัมฤทธิ์ - อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเอง 

ต.ค. 65 ก.ย. 66 เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ในเขตพ้ืนที่ และ
ต่างเขตพ้ืนที่ 

-งานมีคณุภาพถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์   
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น า
นวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ 
-สร้างความมุ่งม่ันในการพัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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อันดับ 
ควำมส ำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนำ 

วิธีกำร / 
รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
4 การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเอง 
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
- รับการนิเทศ 

ต.ค. 65 ก.ย. 66 เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ในเขตพ้ืนที่ และ
ต่างเขตพ้ืนที่/สถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

- การวิเคราะห์องค์กร และการ
แก้ไขปัญหาถูกต้อง ชัดเจนเป็น
ระบบ 
- การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมาย และความต้องการ 

5 การพัฒนาตนเอง - อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเอง 
- การรับการนิเทศ 

ต.ค. 65 ก.ย. 66 เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ในเขตพ้ืนที่ และ
ต่างเขตพ้ืนที่ 

- มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
- มีภาะผู้น า รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง 

 
       ลงช่ือ........................................................................       ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
          ( นายประนอม  ไทยกรรณ์ )     ……………………………………………………………………… 

              ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง     ……………………………………………………………………… 
                                 

          ลงช่ือ........................................................................ 
                                    (.................................................................) 

                         ต ำแหน่ง..................................................................
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ประวัติกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ (ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ) 
 
ล ำดับที่ เรื่อง หน่วยงำน จ ำนวนชั่วโมง หมำยเหตุ 

1 การส่งเสริมศักยภาพคุณครู มูลนิธิครอบครัว
พอเพียงและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 1 วัน 

2 การพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยา
ประจ าโรงเรียนตามโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

สพม.ล าปาง ล าพูน 
12 2 วัน 

3 การอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบ
วัดผลทักษะภาษาอังกฤษ CEFR 

สพม.ล าปาง ล าพูน 
12 2 วัน 

4 การน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตใน
สถานศึกษา 

สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ 

6 1 วัน 

5 ศาลปกครอง วิธีการพิจารณาทาง
ปกครอง และความชอบด้วยกฏหมาย
ทางปกครอง ฯลฯ 

ส านักงานปกครอง
เชียงใหม่ และ
ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 5 

6 1 วัน 

6 วิชาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

6 1 วัน 

7  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อ
โซเชียลมิเดีย 

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 1 วัน 

8 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.ล าปาง ล าพูน 6 1 วัน 
 
ส่วนที่ 2 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
 

1. หลักสูตรใดที่ท่ำนต้องกำรพัฒนำ 
 กำรโค้ชเพื่อสร้ำงผลกำรปฏิบัติงำนสู่เป้ำหมำย (Coaching for High Performance) 
 

2. เพรำะเหตุใดท่ำนจึงต้องกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตรนี้ 
 2.1. เพ่ือนเรียนรู้รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  
        2.2 เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการโค้ชเพ่ือตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
       2.3 เพ่ือนเรียนรู้เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job) 
       2.4 เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการโค้ชเพ่ือประเมินผลงาน (Performance Coaching) 
      2.5 เพ่ือเรยีนรู้ การปฏิบัติการโค้ชสร้างผลงาน (Role Playing ) 
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3. ท่ำนคำดหวังสิ่งใดจำกกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตรนี้ 
 3.1. ตนเองมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ และเทคนิคท่ีหลากหลาย  
        3.2. ครมูีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 
       3.3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามความรู้ ความสามารถ และความสนใจ อย่างมีคุณภาพ 
       3.4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
      

4. ท่ำนจะน ำควำมรู้จำกหลักสูตรไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของท่ำนอย่ำงไร 
 4.1. การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) 
        4.2. การตั้งเป้าหมายโดยใช้เทคนิคการโค้ช (Goal Setting) 
       4.3. การสอนงานแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิคการผสม (Coaching on Job) 
       4.4. การประเมินผลงาน โดยใช้เทคนิคการโค้ช (Performance Coaching) 
      4.5. การสร้างผลงาน โดยใช้เทคนิคการโค้ช (Role Playing ) 

 
 


